ÅHS AKTIVITETER
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKAPET

ÅHS SKARABORG VÅRTRÄFF
FEBRUARI 2019
(närmare datum ej fastställt)
ÅHS SYD VÅRTRÄFF 29–31 MARS 2019
BUSSRESA TILL HOLLAND
TUNG VETERANLASTBILSMARKNAD
& VETERANLASTBILSTRÄFF
27 APRIL 2019 SKÖVDE
SVARTÅTRÄFFEN (ÅHS ÖREBRO)
1 MAJ 2019
SVARTÅ BRUKSOMRÅDE

Åkerihistoriska
För att bevara historiskt värdefullt material kring åkerier,
åkerifordon och utrustning
bildades Åkerihistoriska
Sällskapet 1992. Sällskapet
arbetar med dokumentation av åkeriernas utveckling
och samverkar med andra
sammanslutningar med
vägfordons- och traﬁkhistorisk inriktning. Mer information på
www.akerihistoriska.se

ÅHS-styrelsen
jobbar vidare
STYRELSEN FORTSÄTTER
ATT KÄMPA med den lång-

dragna frågan att släpvagnar
äldre än 30 år som inte används
yrkesmässigt ska kunna skattebefrias. Arbetet med att ett nytt
åkerimuseum ska uppföras i
Örebro fortsätter också. Nu
handlar det om att få klart hyresavtalet och att bygget av en
ny anläggning kommer igång
på Örebro Truck Stop. De flesta
inventarierna och materialet
från det tidigare museet i
Olofström är nerpackat för magasinering, så förhoppningsvis
får vi se ett nytt åkerimuseum
inom en inte alltför avlägsen
framtid.

ORDFÖRANDE INGEMAR RESARE,
ingemar.resare@akeri.se
010-5105403

ÅHS Syds höstträff med
blandade inslag
SÄLLSKAPET TRÄFFADES
LÖRDAGEN 27 OKTOBER på

åkeriet Bulk Johansson i Tormestorp strax söder om Hässleholm. Där fick alla en historisk
lektion om företagets historia
med anor tillbaka till sent 40tal, då Erik Johansson grundade
Erik Johansson Åkeri. Under
företagets första tid fraktades
bland annat potatis och färg,
och en av åkeriets stora kunder,
Akzo Nobel, fick leveranser av
marmormjöl paketerat i säck.
I slutet av 60-talet investerade
Akzo i en silo för sitt material
vilket innebar att leveranserna
av marmormjöl fick ske med

bulkbil, något som Johansson
genast investerade i. Företaget
har sedan dess utvecklats
vidare av sonen Jan-Åke sedan
1972 med Johanssons Åkeri
i Tormestorp AB och idag av
sonsonen Fredrik Johansson
med Bulk Johansson.
Under eftermiddagens genom
fördes ett besök hos Hässleholms Museum där avdelningen
för militärhistoria uppskattades.
Mängder av fordon såsom
terrängbilar, lastbilar och
stridsvagnar förevisades av en
mycket kunnig och underhållande guide som dessutom
hade glimten i ögat.

Macknostalgi på ÅHS Skaraborgs höstträff
LÖRDAGEN 10 NOVEMBER

hade ÅHS fordonsgrupp
Skaraborg en trevlig hösträff på
Gothia Science Park ”Portalen”, Skövde. 41 medlemmar
slöt upp till en dag med riktig
lastbilsnostalgi då Sven-Olof
”Sven i backen” Johansson från
Gisebo kom på besök och höll
ett intressant föredrag. Han visade sin stora samling av bilder
och film på lastbilar, chaufförer
och åkerier som besökte den
välkända Caltex-macken vid
gamla Riksettan där både
lastbilen och kroppen fick sitt –
rastpärlan med både diesel och
mat på menyn. Caltex-macken
öppnades i april 1952. Motell
Vätterleden invigdes 1962 i
samband med att första etappen
av E4:an mellan Jönköping

och Vätterleden blev färdig
vilket var ett stort projekt ute
på landsbygden. Året innan
startade den verksamheten så
smått i en barack på gården
som fungerade som kaffestuga.
Sven i backen som drev Caltexmacken i Gisebo och byggde
motellet överlät det senare
till sina barn. 2012 firade de
50-årsjubileum.
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